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@
Crycry:
Са праў ды, вы ха валь ні кі, 

вы клад чы кі атрым лі ва юць 
ма ла. ОК, якія ва шы пра па но-
вы? Вы ду ма е це, так прос та 
— узяць і па вы сіць стаў ку ці 
аклад? І за кошт ка го і ча го? 
У двух сло вах на ма люй це...

@
Bear:
Зра біць усю аду ка цыю 

плат най!!!
Па кі нуць аба вяз ко вы мі 9 

кла саў, а апла ту пры вя заць 
да па спя хо вас ці: чым лепш 
ву чыш ся, тым менш пла ціш.

І тэс ты — аў та ма ты за ва-
ныя — па вы ні ках кож най 
чвэр ці, каб ні хто не га ва рыў 
аб прад узя тас ці або ка руп-
цыі.

@
Mygoodbox:
На са мрэч мно гія на стаў-

ні кі пры бяд ня юц ца. У сфе ры 
аду ка цыі мож на вель мі шмат 
за раб ляць рэ пе ты та рам. Але 
для та го, каб лю дзі да ця бе 
іш лі за 15 у.а. за га дзі ну, трэ-
ба быць доб рым пе да го гам 
і зра біць са бе імя (дзе ці — 
пры зё ры алім пі яд, вы со кія 
ба лы на ЦТ).

Ка ле гі шу ка лі ня даў на ня-
не чку. Ад 600 у.а. плюс хар-
ча ван не, у Мін ску. Мо жа, трэ-
ба ў гэ ты бок па гля дзець?

@
KLEPA:
Пра тое, як шмат за раб ляе 

на стаў нік, можа раз ва жаць 
толь кі ста рон ні на зі раль нік 
— «асаб лі ва шмат» за раб-
ля юць на рэ пе ты тар стве на-
стаў ні кі геа гра фіі, гіс то рыі, 
пра цы, фіз куль ту ры, му зы кі, 
а на стаў ні кі ма лод шых кла-
саў дык і ўво гу ле прос та «за-
рэ пе ты ра ва лі ся».

Мая ма ці ад пра ца ва ла пе-
да го гам 25 га доў і пай шла на 
пен сію (хоць і пра сі лі за стац-
ца) з гэ тай ра бо ты, ма ю чы і 
імя, і пры зё раў, і доб рыя ба лы 
ў вуч няў на ЦТ, і рэ пе ты тар-
ствам зай ма ла ся і г.д. Дык 
вось яе ў шко лу і сіл ком не за-
цяг нуць, асаб лі ва пас ля та го, 
як яна па пра ца ва ла ў ін шай 

ар га ні за цыі (па-за сіс тэ май 
аду ка цыі) і зра зу ме ла, што 
мож на пра ца ваць спа кой на і 
за раб ляць больш, не зні шча-
ю чы сваё зда роўе. А рэ пе-
ты тар ствам зай мац ца пас ля 
цэ ла га дня, пра ве дзе на га ў 
шко ле, не кож ны змо жа.

Я — за па дзел школ на 
плат ныя і са цы яль ныя, але 
пры ўмо ве, што ўзро вень 
аду ка цыі, якая «да ец ца» 
ў плат най шко ле, бу дзе не 
гор шым, чым у са цы яль най! 
А так у на шай кра і не мо жа 
быць, та му што ў плат най 
шко ле ўсе дзе ці — доб рыя, 
а асаб лі ва іх баць кі, якія пла-
цяць на стаў ні ку зар пла ту, та-
му рэ аль ны ўзро вень ве даў 
вуч няў па ацэн ках вы зна-
чыць бу дзе не маг чы ма.

@
Sergіk_bsu:
У мя не сяст ра пра цуе ў 

аду ка цыі, і я вам ска жу, што 
чар га да яе, вя до ма, вы строй-
ва ец ца, але спа чат ку трэ ба 
«ад ба ра ба ніць» на асноў най 
ра бо це, а по тым га дзі на мі 
ся дзець і зай мац ца з ін шы мі 
дзець мі (сур' ёз на зай мац ца) 
пас ля та го, як кі раў ні кі шко лы 
за ду раць га ла ву сва і мі пла-
на мі, па пе ра мі, па каз чы ка мі, 
прэ зен та цы я мі. Гэ ты хлеб не 
та кі лёг кі, як па да ец ца. Вя-
до ма, ка лі з ра ні цы рас па чы-
наць і га дзін да 18 ве ча ра па 
15 у.а. за га дзі ну... Але на са-
мрэч з 8.00 да 16.00 і на ват 
да 19.00 ты на ад ной ра бо це, 
а по тым яшчэ да 21.00 з ін-
шы мі дзець мі. Свае ж дзе ці 
раў ну юць: у іх ня ма ма ці, бо 
яна заў сё ды пра цуе і за ня тая 
з ін шы мі дзець мі.

@
Estbyrіght:
Рэ фор ма аду ка цыі: шко ла 

дзе ліц ца на 7 га доў (ба за вая 
аду ка цыя) плюс 4 га ды (ін тэ-
ле кту аль ная аду ка цыя).

а) Ба за вая аду ка цыя:
�род ная мо ва, 
анг лій ская мо ва;
�ма тэ ма ты ка;
�фі зі ка;
�хі мія;
�фіз куль ту ра.

б) Ін тэ ле кту аль ная аду-
ка цыя:
�вы шэй шая ма тэ ма ты ка, 

ма та на ліз і геа мет рыя;
�анг лій ская мо ва плюс 

дру гая за меж ная мо ва;
�ал га рыт мі за цыя і сіс тэм-

нае пра гра ма ван не;
�эка но мі ка і фі нан сы, 

мар ке тынг аль бо гіс то рыя і 
су час нае мас тац тва

Пе ра ход у ін тэ ле кту аль-
ную шко лу толь кі пры ся-
рэд нім ба ле 8,5, а ка лі бал 
менш чым 5,5, пры му со ва на 
2 га ды на за вод з пра вам на-
ву чан ня ў ПТВ па за па тра ба-
ва най спе цы яль нас ці. Гэ тая 
рэ фор ма да зво ліць ска ра-
ціць коль касць пе да го гаў на 
трэць, плюс ад се яць лю дзей, 
якія не жа да юць на ву чац ца 
на пер шым эта пе.

@
YUREVNA:
Мно гія блы та юць на стаў ні ка 

і вы ха валь ні ка. За мізэрны за-
ро бак вы ха валь нік аба вя за ны 
на кар міць, на па іць, апра нуць, 
на ву чыць... Ха чу на га даць, да-
ра гія баць кі, што апла та ў да-
школь ных уста но вах бя рэц ца 
толь кі за хар ча ван не (і тое не 
стап ра цэнт на), а не для аса-
біс та га аба га чэн ня зо ла та ва-
лют ных рэ зер ваў міль я не раў-
вы ха валь ні каў і па моч ні каў 
вы ха валь ні каў. А мо жа, прый-
шоў час уво дзіць адэ кват ную 
пла ту за дзі ця чыя сад кі (і ні я кіх 
іль гот), каб з'я ві лі ся срод кі для 
зар пла ты лю дзям?

@
Serjіkbel:
Мая жон ка — пе да гог, 

чыр во ны дып лом філ фа ка 
БДУ. Вы кла дае бе ла рус кую 
мо ву. Доб ры, ад каз ны спе цы-
я ліст. Пер шая ка тэ го рыя, стаж 
больш як 15 га доў. Пра цуе ў 
дзвюх шко лах. «Чыс ты мі» на 
ру кі атрым лі вае не больш як 
3 міль ё ны. Рэ пе ты тар ствам 
не зай ма ец ца — бе ла рус кая 
мо ва, на жаль, не так за па тра-
ба ва на як фі зі ка ці анг лій ская 
мо ва. Так што каз кі пра 1000 
до ла раў — уся го толь кі каз-
кі, і на стаў ні кі за раб ля юць да 
не пры стой нас ці ма ла. Са мыя 
прад пры маль ныя дзя руць па 

15-25 у.а. за дзве ака дэ міч-
ныя га дзі ны, а больш ад да ныя 
шко ле — атрым лі ва юць го лы 
за ро бак. Та му пры хо дзяць у 
шко лу або пен сі я не ры, або 
вы пуск ні кі, якія па сту па лі ў пе-
да га гіч ныя ВНУ з вель мі ніз кі мі 
ба ла мі ЦТ. Па кі ну за рам ка мі 
пы тан ні з за бю ра кра ты за ва-
нас цю школь на га пра цэ су...

@
H13:
Зна ё мая па куль на ву ча-

ла ся ў пе да га гіч ным, пад пра-
цоў ва ла ў ма га зі не пра даў-
цом па вы клад цы та ва раў за 
4-4,5 міль ё на руб лёў. За раз 
скон чы ла ву чо бу і пай шла ў 
шко лу — за 2,5 міль ё на. Ка-
мен та рыі за ліш нія...

@
TheFallen:
Пра да вец без аду ка цыі 

— за ро бак ад 5 міль ё наў, 
на стаў нік з уні вер сі тэ там 
за спі най — 3 міль ё ны. Хм, і 
праў да, што ж вы браць?

@
Andyal:
Скон чы ла пе да га гіч ны 

(праў да, я — псі хо лаг), але 
тым не менш. Пра цую ў Мін-
ску, у дыс пан се ры, зар пла та 
— 1,8-2 міль ё ны. І вось што 
ду маю: трэ ба пер ша па чат ко-
ва пра во дзіць у пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це гу тар ку па тэ ме 
«А ці га то вы вы пуск ні кі вы-
жы ваць на та кі за ро бак?» 
Мы, да сло ва, ме ды цын скія 
псі хо ла гі, і ў Мін ску — адзін-
ка выя спе цы я ліс ты, ад нак за 
гэ ту да во лі скла да ную ра бо-
ту ні хто не пла ціць.

@
Оля4ка:
Са ма — на стаў нік, і мя-

не жах бя рэ. У пе дінс ты ту ты 
па сту па юць пе ра важ на тыя, 
ка му абы толь кі атры маць 
дып лом аб вы шэй шай аду-
ка цыі, і, па жа да на, не на-
пруж ва ю чы ся. Па га ва ры це з 
вы клад чы ка мі пра ўзро вень 
аду ка ва нас ці іх сту дэн таў: не 
ад ліч ва юць толь кі та му, што 
70% да вя дзец ца ад ліч ваць, 
вось і вы хо дзяць го ра-на стаў-
ні кі... 50% па спе цы яль нас ці 
не пра цу юць і не збі ра лі ся, 

па сут нас ці, лі ча ныя адзін кі 
мо гуць і жа да юць пра ца ваць 
з усёй ад да чай гэ тай пра фе-
сіі... Але і гэ тыя сы хо дзяць з 
аду ка цыі: ма лень кія за роб кі, 
па ста ян ныя пра вер кі, шмат 
пі са ні ны, з-за якой не ба чыш 
сям'ю і ў якой не ба чыш сэн-
су. Толь кі ад дзяр жа вы за-
ле жыць па вы шэн не ўзроў ню 
аду ка цыі. Мае пра па но вы:

1. Пра да стаў лен не ма ла-
дым спе цы я ліс там жыл ля 
(ня хай і служ бо ва га па пер-
шым ча се).

2. Па вы шэн не за роб каў, 
якое ад па вя да ла б на груз цы 
(не за бы вай це ся пра эма-
цы я наль ную і псі ха ла гіч ную 
на груз ку).

Мож на ча каць, што пас ля 
гэ та га на пе да га гіч ныя спе-
цы яль нас ці пой дуць мэ та на-
кі ра ва ныя лю дзі, а не не ву кі. 
Вось та ды і па вы шай це пра-
хад ны бал і па тра ба ван ні да 
на ву чан ня ў ВНУ. А па куль 
што на стаў нік — гэ та «хлоп-
чык для біц ця» для кант ра-
лю ю чых асоб і баць коў вуч-
няў, а для дзя цей — аб' ект 
на сме шак.

@
Свят ла на Ва сіль еў на:
Ша ноў ны мі ністр сцвяр-

джае, што ўсе гро шы ад 
ака зан ня ў шко ле плат ных 
па слуг ідуць на апла ту пра-
цы пе да го га. Але ж гэ та зу сім 
не так. Пе да гог атрым лі вае 
толь кі 33% ад той су мы, што 
пла цяць баць кі. А ку ды, ці-
ка ва, ідуць ас тат нія 67%? Бо 
шко ла іх не атрым лі вае...

@
Свят ла на:
За раб ляе шко ла ці не на 

плат ных фа куль та ты вах — 
яшчэ вя лі кае пы тан не. Ле тась 
за адзін фа куль та тыў мы пла-
ці лі толь кі ка ля 70 ты сяч руб-
лёў у ме сяц, а ў гэ тым го дзе 
— амаль удвая больш. Бяс-
плат ных фа куль та ты ваў па 
анг лій скай мо ве ў на шай шко-
ле ня ма, зна чыць, да во дзіц ца 
на стаў ні ку пла ціць. У ве рас ні 
дзі ця пай шло ў сту дыю вы яў-
лен ча га мас тац тва, дзе за ня ткі 
па він ны бы лі быць бяс плат ныя, 
але праз два тыд ні нас па ста ві-

лі пе рад фак там: гур ток ка рыс-
та ец ца па вы ша ным по пы там, 
та му ён пе ра во дзіц ца ў раз рад 
плат ных. І ця пер трэ ба ду маць: 
а ці га то вы мы пла ціць 200 ты-
сяч руб лёў у ме сяц?

@
evelіna_rasputіna:
Раз ду тыя шта ты за кла лі 

ў ца ну на ву чан ня. У Іта ліі са-
мае да ра гое на ву чан не (ура-
чоў) не пе ра вы шае 1 ты ся чы 
еў ра пры ся рэд нім за роб ку 
1,5 ты ся чы еў ра. А ў нас усё 
на ад ва рот. Трэ ба пры во дзіць 
у ад па вед насць і шта ты, і ін-
шыя вы дат кі.

@
nat-tіs:
У на шым уні вер сі тэ це ска-

ра ча юць біб лі я тэ ку як са мую 
не па трэб ную струк ту ру. За-
мест трох чы таль ных за лаў, 
раз бі тых па тэ ма ты цы (тэх-
ніч ная, гу ма ні тар ная, пра-
ва вая), у нас ця пер агуль-
ная чы таль ная за ла і... дзве 
кан фе рэнц-за лы. А па коль кі 
наш уні вер сі тэт раз ме шча ны 
ад ра зу ў двух га ра дах (част-
ка фа куль тэ таў у ад ным, а 
част ка — у ін шым), то для 
зруч нас ці сту дэн таў ка лісь ці 
быў ад кры ты фі лі ял асноў най 
біб лі я тэ кі. Ця пер ён так са ма 
пад па гро зай ска ра чэн ня. 
Пра віль на, а на вош та?

@
Shі-zhі:
Ка лі мае сва я кі і зна ё мыя 

ла ма лі но гі і ру кі, хва рэ лі — 
іх па спя хо ва апе ры ра ва лі і 
ля чы лі ўра чы з на шых ВНУ. 
Прэ тэн зій па якас ці ля чэн-
ня — ні я кіх. Так са ма ня ма 
прэ тэн зій да на стаў ні каў і 
вы клад чы каў: усе, хто ха цеў 
атрым лі ваць ве ды, атрым лі-
ва лі, аж да пе ра мог на між-
на род ных алім пі я дах. І гэ ты 
пе ра лік мож на пра цяг ваць. 
Адзі нае, што мя не аса біс та 
абу рае, — гэ тыя спе цы я ліс-
ты вы му ша ны пра ца ваць за 
ка пей кі на агуль ным фо не за-
роб каў. Але да якас ці аду ка-
цыі прэ тэн зій ня ма — хто хо ча 
на ву чыц ца, той на ву чыц ца...

Пад рых та ва ла 
На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

«РЭ ПЕ ТЫ ТАР СТВА — 
НЕ ТА КІ ЛЁГ КІ ХЛЕБ, 
ЯК З ДА ЕЦ ЦА»

Пер шыя 10 аме ры кан скіх сту дэн таў 
рас па ча лі дыс тан цый нае на ву чан не ў 
фі лі яле ка фед ры пра ек та ван ня ін фар-
ма цый на-кам п'ю тар ных сіс тэм БДУ ІР 
у Чы ка га.

Фі лі ял ка фед ры ад крыў ся на ба зе чы-
каг ска га Соmрutеr Sуstеm Іnstіtutе (СSІ), які 
ўзна чаль вае вы пуск ні ца БДУ ІР 1970 го да Эла 
Зі біц кер.

— Сён ня зна мя наль ны дзень у жыц ці ўні-
вер сі тэ та: мы па ды шлі да рэа лі за цыі за ду ма-
на га на мі год таму пра ек та па пра да стаў лен ні 
аду ка цый ных па слуг за меж ным гра ма дзя нам, 
— за явіў пад час тэ ле мос та «Мінск — Чы ка га» 
рэк тар БДУ ІР Мі ха іл Ба ту ра.

Аца ніў шы перс пек тыў насць тых ці ін шых 

спе цы яль нас цяў для аме ры кан скай эка но мі кі, 
кі раў ніц тва БДУ ІР спы ні ла ся на спе цы яль нас ці 
«Пра ек та ван не ма біль ных сіс тэм». Дзя ку ю чы 
да стат ко ва апе ра тыў ным дзе ян ням ба коў бы-
лі ўзгод не ны стан дар ты для гэ тай спе цы яль-
нас ці, якія ад па вя да юць па тра ба ван ням да 
ўла даль ні ка дып ло ма аб вы шэй шай аду ка цыі 
дзвюх кра ін. Пас ля за кан чэн ня на ву чан ня аме-
ры кан скія сту дэн ты атры ма юць не толь кі дып-
лом БДУ ІР, але і пра фе сій ныя сер ты фі ка ты. 
Пра гра му і элект рон ныя ву чэб на-ме та дыч ныя 
комп лек сы рас пра ца ва лі бе ла рус кія вы клад-
чы кі. Сту дэн таў бу дуць рых та ваць па ўзроў нях 
«ба ка лаўр», «спе цы я ліст» і «ма гістр». Вы кла-
дан не бу дзе вес ці ся на анг лій скай мо ве.

Ле там да ку мен ты на на ву чан не ў Чы каг-
скім фі лі яле па да лі 57 ча ла век. Пер шая гру-

па бы ла сфар мі ра ва на з 10 жы ха роў шта та, 
якія пад рых та ва лі ўсе не аб ход ныя да ку мен ты і 
прай шлі тэс ці ра ван не па ма тэ ма ты цы, фі зі цы, 
анг лій скай мо ве, а так са ма ін ды ві ду аль ную 
гу тар ку з дэ ка нам фа куль тэ та кам п'ю тар на га 
пра ек та ван ня Сяр ге ем Дзі ком. За лі ча ныя сту-
дэн ты — вы хад цы з Фі лі пін, Ман го ліі, Ру мы ніі, 
Мал до вы, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, Ні ге рыі і 
ін шых кра ін. За лі чэн не на ва спе ча ных сту дэн-
таў ад бу дзец ца так са ма ў сту дзе ні, кра са ві ку 
і лі пе ні на ступ на га го да.

— Я ўпэў не ны, што гэ та толь кі па ча так. 
Пра цэс бу дзе ру хац ца імк лі вы мі тэм па мі: да 
2015 го да мы пла ну ем ад крыць яшчэ не каль кі 
за па тра ба ва ных у ЗША спе цы яль нас цяў і да-
вес ці коль касць сту дэн таў да ты ся чы ча ла век, 
— пад крэс ліў Мі ха іл Ба ту ра.

Пад час тэ ле мос та ад бы ло ся вір ту аль нае 
зна ём ства рэк та ра ВНУ і вы клад чы каў з іх 
аме ры кан скі мі пер ша курс ні ка мі. Па кож-
най дыс цып лі не пер ша га го да на ву чан ня 
за аме ры кан скі мі сту дэн та мі за ма ца ва ны 
вы клад чы кі, якія дас ка на ла ва ло да юць анг-
лій скай мо вай. А для апе ра тыў най су вя зі 
са сту дэн та мі вы клад чы кам бы лі вы да дзе-
ны план шэ ты. Та кім чы нам у аме ры кан-
скіх сту дэн таў бу дзе маг чы масць рэ гу ляр-
на атрым лі ваць кан суль та цыі ў бе ла рус кіх 
вы клад чы каў.

Для да вед кі: на сель ніц тва Чы ка га скла дае 
10 міль ё наў ча ла век, з іх 500 ты сяч — гэ та 
іміг ран ты, у тым лі ку і іміг ран ты з кра ін бы ло га 
Са вец ка га Са ю за.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па мер за роб каў пе да го гаў, да пла ты за ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі, дэ фі цыт 
кад раў у да школь ных уста но вах, па ве лі чэн не коль кас ці га дзін на стаў ку, вя-
лі кі аб' ём ра бот, які на стаў ні кам не аплач ва ец ца, плат ныя аду ка цый ныя па-
слу гі ў шко лах, «цэн ні кі» на на ву чан не ў дзяр жаў ных і пры ват ных ВНУ — усе 
гэ тыя пы тан ні ўзні ма лі ся чы та ча мі пад час пра вя дзен ня ў «Звяз дзе» «пра мой 
лі ніі» з мі ніст рам аду ка цыі Сяр ге ем Мас ке ві чам. А паз ней ста лі прад ме там 
аб мер ка ван ня ў ін тэр нэт-пра сто ры. Дру ку ем на ста рон ках га зе ты най больш 
ці ка выя мер ка ван ні:

«АМЕ РЫ КАН СКІ ПРА РЫЎ» БДУ ІР
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